
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 5 maj 2021 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Malin Bergh, Annika Jansson, Tina Lilja (kom §6), 
Eva Löfbom och Helen Nylander. 
Frånvarande: Hannah Öster.  
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Monica Beijer till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Svar från Solna stad om bidrag till aktiviteter för barn och unga under sommarlovet (beviljas). 

• Solna Stad: Information om att Solna Stad har haft kontakt med bl.a. Vattenfall angående 
nedtagning av döda träd vid elledning o parkering. 

• Studiefrämjandet: Inbjudan till att delta på Hundens vecka. 
 

Utgående 

• Offerter till skyltar för parkeringen. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

• För närvarande finns 252 554,97 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kr på 
sparkontot. Det ekonomiska läget ser bra ut. Sophämtningen har fungerat dåligt på sistone 
och vi ska därför kräva en lägre avgift. 

• Ekonomiska beslut: Beslutade om inköp av ett startkit för Hoopers för ca 6 000 kronor, en 
vägg till specialsök för ca 1 000 kronor samt inköp av parkeringshäften för kontrolluppgift och 
tre skyltar 30*60 cm till parkeringen för ca 3 000 kronor.  

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Kurser som ligger ute är valp, vardagslydnad och agility och fler kurser är på 
gång. Att lägga bokningen på Studiefrämjandet verkar bra och kan vara aktuellt till hösten. 
Nästa steg blir att träffa Studiefrämjandet. 

• TÄS: Inget nytt. 

• RUS (Tina): MH anordnades i helgen. Ansvarsfördelningen och hjälp diskuterades, hjälp ska 
sökas via t.ex. Facebook-gruppen. 

• TJHS (Helen): Vilande. 

• IGP/BSL (Agneta): Nytt hinder finns. 
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• Rally (Monica): Öppen träning har börjat och pågår maj ut. 

• Agis (Hannah): Kurs pågår. 

• Nosework (Helen): Vägg till specialsök behövs, beslutade om inköp. 

• Brukskommittén: Har upphört och ska tas bort från hemsidan. 

• PUK (styrelsen): Kostnaden för ett staket till aktivitetsbanan ska undersökas, ev. till 
städdagen. Toaletterna är tömda. Golvet diskuterades, och frågan om målning av panelen 
kom upp igen. 

§ 7 Övriga frågor 

a) Samverkan med ÖLO (Malin): Inget nytt. 
b) Hoopers:  Beslutade att köpa ett startkit för ca 6 000 kronor som kan användas till kursr. 

Beslutade också att Helen Nylander ska gå utbildningen.  
c) Beslutade att att bara ta emot onlinebetalningar via SBK Tävling. 
d) Bidrag till aktiviteter för barn och unga under sommarlovet har beviljats. Datumet bestämdes 

till 7 augusti kl. 10-16. 
e) Årsmötet: Bestämde att årsmötet ska hållas den 19 juni kl. 13. 
f) Studiefrämjandet: Inbjudan till att delta på Hundens vecka med ett inledande möte den 10 

maj. Vi bestämde oss för att avvakta tills vidare. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 3 juni 2021 kl. 18.30. 

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   
Monica Beijer    
Justerare      


